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 האשים ובו הכנסת, בימת מעל להבות

 במחדלים לנדאו השר ואת הממשלה את
 כל משך מכעס רתח לנדאו ובחוסר־מעש.

 הבחינו רבים אולם פלאטו, של נאומו
מנ ראש־הממשלה של בהינהוני־ההסכמה

הדברים. למישמע בראשו, בגין חם
 התארגנו שעבר השבוע סוף לקראת
 ברית־המוע־ יוצאי של שונים אירגונים

ותמי עזרה לשם שהוקמו ואירגונים צות
 כדי בברית־המועצות, ציון באסירי כה

הת מאחרי לראש־הממשלה. קריאה להכין
עומ הם עצמו. פלאטדשרון עומד ארגנותם

 ממלכתית חסות לתת מבגין לדרוש דים
 יהדות בעניין פלאטדשרון של לפעילותו

ה הטיפול את ולהפקיע ברית־המועצות,
לנדאו. חיים השר של מידיו בהם ממלכתי

 שיחת־ נערכה האחרונה במוצאי־השבת
 ויקטור לבין פלאטו בין ממושכת טלפון
 ללו־ עיסקית הצעה היתד, לפלאטו לואים.

 אסירים 300 של לשיחרורם לדאוג :אים
 ישראלים, בבתי־כלא השוהים ביטחוניים

 של ומרוסיה מהכלא שיחרורם תמורת
 סל- ומריה ולאדימיר שצ׳ריאנסקי, אנאטול

 אינו כי הדגיש שרון נודל. ואידה פאק
 למחבלים או ביטהוניים לאסירים מתכוון

 פציעת או רצח באשמות ונידונו שהואשמו
 הצעת שמאחרי מובן ישראליים. אזרחים

ממ אישור שום עמד לא פלאטו־שרון
לגמרי. פרטית היתד, והיא שלתי,

 תחת שלילית. היתד, לואיס של תשובתו
 אחרת. עיסקה לפלאטו־שרון הציע זאת
 תומפסון, את עבורנו לשחרר הצלחת ״אם
 לו־ לו אמר בזה,״ גם שתצליח מאמין אני

 לשיח־ לדאוג מפלאטו ביקש לואיס איס.
 גונטר הקומוניסטים המרגלים של רורם

בפר מעורבים שהיו אותם גיום, וקריסטל
 מערב־ קאנצלר של בלישכתו הריגול שת

 בעיקבות בראנדט. וילי לשעבר גרמניה
 התפטר שלהם הריגול פרשת של גילויה

 אלה של שיחרורם תמורת בשעתו. בראנדט
יהו 17 שיחדור לפלאטו לואיס הבטיח

 היתרי־יצי־ ומתן הסובייטי, מהכלא דים
 שלו־ אלה בין להם. מברית־המועצות אה

 שצ׳ראנסקי, נמצאים לשחרר הבטיח איס
 גם לואיס נוהל. ואידה סלפאק בני־הזוג

 ל־ אשרת־כניסה לו לסדר לפלאטו הציע
העיסקה. את להסדיר כדי ברית־המועצות,

 ראש-הממשלה
הכריע

 לנדאו, חיים השר את עקך לאטד ^
 המוצעת העיסקה על לדווח ומיהר *

 עומד בד־בבד בגין. מנחם לראש־ד,ממשלה
אב פלאטו, של עורך־הדין השבוע לצאת

לשי להתקבל לנסות כדי לבון, לאלו, רהם
 הלמוט המערב־גרמני הקאנצלר אצל חה

 ולבקש הקג״ב הצעת על לו לספר שמידט,'
רבי־המרגלים. צמד שיחדור את ממנו

מג מקיים הוא ני מכחיש פלאטו־שרון
 עם או הקג״ב שלטונות עם כלשהם עים

 הזה העולם כתב באוזני גרמניה. מיזרח
 אין מרכוס, פרשת מאז כי פלאטו טען
 הוא וכי אלה, בעניינים עוד עוסק הוא
 הנמצאים האסירים קרובי את מעודד רק

 המיסמכים שמוכיחים כפי אולם, בארץ.
 נוספים ומיסמכים זו, בכתבה הכלולים

 דובר פלאטו אין במערכת, השמורים רבים
 איב־ בנושא ופעילותו זה, במיקרה אמת

ביותר. טנסיווית
 של טענתו נכונה אם כי להניח, יש
 ישראל. ממשלת עושה לנדאו חיים השר

למ כבירים מאמצים לה, הנראות בדרכים
 ולמען הרוסי מהכלא יהודים ׳שיחדור ען

ליהו מברית־המיועצות יציאה אשרות מתן
 ע ייתכן הדבר, כך אכן אם אלה. דים

 על הממונה השר של טענתו־זעקתו נכונה
פעול כי לנדאו, חיים הממשלה, מטעם כך
 ד,ח״כ וכי לעניין, מזיקה פלאטו של תו

 ברית־המועצות יהודי של אסונם את מנצל
ופירסומת. פוליטי רווח להשגת בטרמפ
 הכריע אלד, שניים בין בוויכוח אולם

 לטובת ודווקא בגין, מנחם ראש־הממשלה
 לבקשותיו נעתר לא בגין פלאטו־שרון.

 מעודד ואף פלאטו, את לבלום לנדאו של
 ישירה אף ולעיתים — עקיפה בצורה אותו

 ודאי אחרים, כרבים לנדאו, בפעולותיו. —
 עיקריות. שאלות שתי עצמו את שואל
קו מאחרי העומדים המניעים האם :האחת

 שעומד ומה טהורים, בגין־פלאטו אליציית
 טובת רק הוא ראש־ד,ממשלה עיני מול

ואסירי־ציון? ברית־ר,מועצות יהודי
 יצליח אומנם האם :השנייה השאלה

 ליהודי ובעזרה בשיחרור פלאטו־שרון
 בכך לנדאו צודק שמא או ברית־המועצות,

 הממשלתיות לפעולות מפריע שפלאטו
להן? יפה שהשתיקה רחבות־ההיקף,




